
Hervormde Gemeente Woudenberg 
College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: J. van Ginkel   Secretaris:  B.H. de Muijnck 
Telefoon: 033 286 6936   Telefoon:      033-2864346 
Postadres: Postbus 117      
  3930 EC Woudenberg    

 

HUUROVEREENKOMST 

Datum  :  

Naam   :  1

Adres   :  
Postcode en woonplaats :  

Telefoonnummer  :  

Kerkgenootschap   :  2

Wij gaan akkoord met de bijgevoegde algemene voorwaarden en hebben kennis genomen van de 
voor deze huurovereenkomst relevante praktische regels en tarieven. 

Handtekening(en) huurder:      Handtekening kerkrentmeester:: 

Wij konden niet akkoord gaan met de bijgevoegde algemene voorwaarden en hebben daarom contact 
gezocht met de voorzitter of de secretaris van het College van Kerkrentmeesters. 

Dat contact heeft plaatsgevonden op (datum):  

Handtekening(en) huurder:      Handtekening voorzitter/secretaris  : 2

  Of ‘namen’ ingeval van een voorgenomen huwelijksbevestiging.1

  Doorhalen wat niet van toepassing is.2
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Regels voor het gebruik van het kerkgebouw (en Eben-Haëzer) voor bijzondere 
diensten . 3

Het kerkgebouw kan op verzoek gebruikt worden t.b.v. van bijzondere diensten en bijeenkomsten. De 
algemene regel is dat het karakter van deze bijeenkomsten moet passen bij het karakter van het 
gebouw en de hoofdfunctie ervan, te weten de Zondagse erediensten van de Hervormde Gemeente 
ter plaatse.  

Algemene voorwaarden 

De algemene voorwaarden die gelden voor het ter beschikking stellen van het kerkgebouw en Eben-
Haëzer zijn: 

1. vrouwelijke voorgangers of -ambtsdragers in diensten met een kerkelijk karakter zijn niet 
toegestaan, omdat dit in strijd is met het beleid van de Hervormde Gemeente die eigenaar is van 
het kerkgebouw; 

2. de viering van sacramenten (protestants of katholiek) en de uitvoering van bijzondere rituelen 
anders dan gebruikelijk in de protestantse erediensten is niet toegestaan, omdat deze in het 
kerkgebouw uitsluitend onder de eigen ambtelijke verantwoordelijkheid van de Hervormde 
Gemeente plaats hebben. 

Bijzondere (algemene) voorwaarden m.b.t. huwelijksdiensten zijn: 

3. een kerkelijke bevestiging van het huwelijk van een bruidspaar dat voorafgaand aan het huwelijk 
heeft samengewoond is niet onvoorwaardelijk mogelijk. Hiervoor geldt de volgende voorwaarde 
die ook in de eigen gemeente van toepassing is en in het beleidsplan is opgenomen: “Mede 
hierom kan een huwelijk tussen hen, die tevoren reeds samenleefden alleen bevestigd en gezegend 
worden na schuldbelijdenis voor (een deel van) de (wijk)kerkenraad en een daadwerkelijke 
verandering in hun levenswijze”; 

4. een huwelijksbevestiging van een ‘tweede’ huwelijk is eveneens aan voorwaarden gebonden. 
Hiervoor geldt het volgende (zoals verwoord in het beleidsplan: “Hertrouw na scheiding is op grond 
van Gods Woord niet in alle gevallen uitgesloten, zodat dus ook kerkelijke bevestiging van een 
‘tweede’ huwelijk mogelijk kan zijn. Dit zal voor iedere situatie afzonderlijk bezien en besproken 
worden”. 

Indien er sprake is van een van de onder de punten 3 en 4 genoemde situaties, waarbij  de 
huwelijksbevestiging plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van één van de wijkkerkenraden van de 
Hervormde Gemeente Woudenberg, beslist de betreffende wijkkerkenraad hierover. In alle andere 
situaties zullen de aspirant-huurders contact moeten opnemen met de voorzitter of de secretaris van 
het College van Kerkrentmeesters. Zij zullen hierover een besluit nemen, eventueel na nader overleg 
met de (wijk)kerkenraad. 

  Dit document is onderdeel van de huurovereenkomst en de huurder verklaart door het aangaan van de overeenkomst 3
hiervan kennis te hebben genomen en aan de voorwaarden te voldoen. 
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Huwelijksdiensten (praktische regels en tarieven) 

1. de kerk kan gebruikt worden voor huwelijksdiensten van leden van de Hervormde Gemeente die 
vallen onder ambtelijke verantwoordelijkheid van de (wijk)kerkenraden. In die gevallen gelden er 
geen bijzondere regels anders dan de kerkenraden zelf bepalen; 

2. men kan desgewenst zelf voor een organist zorgen, mits die ervaring heeft in het bespelen van 
een kerkorgel. Dit wordt beoordeeld door de vaste organist van de huwelijksdiensten; 

3. aan leden van de Hervormde Gemeente Woudenberg wordt € 200,00 huur in rekening gebracht.  

4. in het geval dat derden (= niet-leden der gemeente) van de kerk gebruik wensen te maken voor 
de bevestiging en inzegening van een huwelijk, dient men daartoe een verzoek in te dienen bij de 
kerkrentmeesters. Dit verzoek dient gemotiveerd te worden met daarin aangegeven een 
beschrijving van de voorgenomen liturgie, de voorganger, organist en/of anderen die een actieve 
rol vervullen in de dienst. Elk individueel verzoek zal beoordeeld worden door de 
kerkrentmeesters. Het verzoek dient uiterlijk 10 weken voor de betreffende datum te worden 
ingediend. Een verzoek kan zonder opgave van redenen geweigerd worden; 

5. voor oud-leden van onze Hervormde Gemeente die zijn overgegaan naar de HHK geldt in 
afwijking van punt 4 dat, indien de dienst onder ambtelijke verantwoordelijkheid van de HHK valt, 
volstaan kan worden met een mondeling verzoek aan de voorzitter of secretaris van het College 
van Kerkrentmeesters. Dit verzoek zal in de regel zonder nadere voorwaarden ingewilligd worden, 
waarna verder de datum geregeld kan worden; 

6. de kosten van het gebruik van de kerk door derden bedragen € 300  

7. het maken van foto’s in de kerk is alleen toegestaan voorafgaand aan votum en groet bij aanvang 
van de dienst en na de zegen aan het einde van de dienst. Het maken van videobeelden is 
toegestaan onder de voorwaarde dat de videocamera bij het orgel wordt opgesteld. 


